
ARAMON: EDICIONS DE TEXTOS CATALANS MEDIEVALS

lung •Els Nostres ClassicsD ab 1924 daran , die Texte in moderner Rechtschrei-

bung zu bicten mit erlauternden Einleitungen and Erklarungen veralteter Wbrter.

Jedoch ab Band XXVII kehrten sie in philologischer Treue zur urspriinglichen

Rechtschreibung zurifck.
Rein philologisch war das Ziel der ausserkatalanischen Gelehrten, die in

zahlreichen Beitragen ihr reges Interesse zeigten, besonders deutsche and fran-

zosische . tbersetzungen aus deln Katalanischen and Mitarbeit katalanischer

Gelehrter in auslandischen Zeitschriften and Festschriften werden von Aramon

bedeutungsgemass gewurdigt.
Obwohl noch keine festen Regeln fur die Ausgabe altkatalanischer Texte

bestehen , sind die heutzutage veroffentlichten durchaus brauchbar fur philo-

logische Studien . Schwierig bleibt weiterhin die Akzentsetzung and die Wort-

trennung.
Da nur ein Bruchteil der von Aramon zusammengetragenen Bausteine zur

besseren Kenntnis des Altkatalanischen sich hier anfiihren lasst, schliesse ich

mit dem Dank an den kritischen Bibliographen fiir die umfangreiche and um-
sichtige Vorarbeit.

Eva SEIFERT

BERNAT DESCLOT : Crdnica . A cura de M. COLL I AL,ENTORN . Vols. I -V. Barce-

lona, Editorial Barcino, 1949} 1951. 200 pags. ; 204 pags . ; 196 pags. + I mapa ;

236 pags. + I mapa ; 310 pags. (ENC, A, LXII, LXIII, LXIV, LXVI,

LXIX-LXX.)

Quan coincideixen una obra important, un estudi6s ben preparat i una
editorial conscient i, m'atreviria a dir, rectora, els resultats atesos ultrapassen
la fita del Ilibre anomenat d'actualitat. Resten inscrits a la llista de's instru-
ments de treball de diverses generacions. Tal sera ]a sort d'aquesta edici6.

Desitjava de subratllar-ne el merit, i a la vegada un escrupol m'ha frenat
Inassa temps : el de sentir-m'hi cobelligerant i massa alludit. Ja l'he vencut.
L'obra de Miquel Coll i Alentorn es tan personal i filla d'una maduraci6 tan
lentament menada a terme, que ningu no pensara que jo en faig l'elogi i la
critica per cap lnena de feblesa. Ell i jo hem treballat molts anys, cada u pel
seu costat, damunt les planes de la Crdnica de Desclot. Jo, encara en la jo-
venesa, vaig ambicionar de publicar-ne 1'edici6. Per encarrec de la Fundaci6
Vfdua Romaguera, i sota el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans, la vaig
conlencar, comptant amb la collaboraci6 de Ferran Soldevila per al comentari
historic. Pel mes d'agost de 1928 en Toren tirats els primers plecs. Massa len-
tament el trehall ana fent cami, i I'any 1936 en tenia estampats noranta-cinc
capitols (segons la numeraci6 de I'edici6 Buchon), i en elaboraci6 molt avan-
sada, notes i variants fins al cap. Io6. El text, el tenia practicament establert
fills a la fi del llibre. S'esdevingu6 el gran collapse, i la vida planteja d'altres
exigencies. Mentre jo tine encallada encara la meva edici6, Miquel Coll ens
ha sabut donar ]a seva superant no solament les malfcies dels temps, sin6
altres inquietuds intimes que son encara m6s dificils d'apaivagar. Sento orgull
d'haver pogut coneixer durant tants anys, a les aules, mai no estabilitzades
materialment, dels Estudis Universitaris Catalans i a les sales de treball de
les biblioteques, I'estimul d'un home de tremp tan alt i tan exemplar.
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Aquestes ratlles meves havien d'&scr iniciadeg amb una mena de con-

fessio, be que no pas amb I'esperanna que serveixin d'excusa a la meva falla.

Si jo arribo a tenir ]a sort de poder acabar-la, la meva edicio en realitat ja no

sera sinO on luxe. Ho die sincerament, perque el Desclot de l'Editorial Barcino

no solament dona un text fidel i ben interpretat, acompanyat de les variants que

poden tenir valor esclaridora, sing que planteja i resol el problema de l'ela-

boracio de la Cronica sota una nova Hum. Ja fa mes d'una trentena d'anys que
contennarcn a descobrir-la les troballes de Manuel de Montolin i de Ferran
Soldevila sobre les prosificacions en les nostres croniques, i de Cull i Alentorn
sobre la influencia de les cannons de gesta franceses damunt la de Desclot.

Ara podem esguardar les croniques catalanes des d'un altre observatori.

Abans ]cs consideravem romanticament corn a creacio d'un protagonista dels
fets relatats, independent de tota suggestio literaria, concentrat on el mo-
ment historic que vivia i sense altra preocupacio que la de consignar objecti-
vament allo que havia vist o li era contat pel; testimonis dels esdeveviments.

Els records i la tradicio oral eren les fonts mes utilitzades. Aixo no excloia en
algun cas I'aprofitament de croniques o documents, be que 1'exposicio era sem-
pre feta on estil popular narratiu. Aquesta era la caracteristica que distingia
essencialment a]$ nostres ulls els cronicons ]latins monacals, impersonals i
tirant molt vers la genealogia, de les grans croniques en catala que el men
pare anomenava populars en on dels seus cursos als Estudis Universitaris. No
anava pas errat en la denominacib, pero el punt capital a esbrinar era l'origen
d'aquell estil popular narratiu. t Arribariem a creure'l resultat d'una forea
ingenua i espontania que s'ignorava ella mateixa? i D'on sortien aquells trets
comttns tan expressius que agermanen, en certa manera, per datnunt les con-
dicions personals de cada autor, unes pagines que semblen viscudes?

El descobriment de prosificacions de relacions r.imades de fets de ]a vida
ptihlica, militars o civics, on les nostres croniques, en donava la resposta. El
viers precedi la prosa corn a initja de divulgacio i d'ensenyament. Existien
poentes histories on vulgar sobre fets contemporanis per a informacio del grail
public illetrat, i un dia aquelles relacio115 inconnexes foren aplegades i posades
en prosa, fins a constituir una successio d'episodis mes o menys cronologicantent
ordenada, tot omplint-ne els buits. En una altra ocasio, referint-me a la poesia
joglaresca d'assumpte historic a Catalunya i a la seva relacio amb la formacic
de les nostres quatre grans croniques, vaig expressar l'opinio que fou l'exemplc
de la historiografia erudita en llati el que feu, sentir el desig de constituir cotn-
pilacions semblants en llengua vulgar, seguint aquell procediment. No he
canviat de parer. Arriba un moment que la gent 5'estima mes de ]legir un Ilibre
quo no pas d'escoltar una narracio salmodiada en vers. I,lavors neixen les
croniques en prosa, transvasant-hi (el mot es de Coll i Alentorn) cl contingut
do les interiors narracions rimades. Per taut, la gracia inconfusible de 1'estil
dels nostres cronistes no es tota merit Wells exclusivament. S'afiliaven a una
tonica vivent i popular. Tornaro a citar 1'editor de Pernat Desclot en el llibre
que contento : aquella habilitat dels nostres cronistes, diu (vol. I, pig. 54), Qim-
plica la pi eexistencia d'una llarga i fecunda tradicio en fart de narrar..
Aix] resulta que, gracies a les croniques, hem descobert tin sector de ]a nostra
antiga literatura, no solament ignorat, sinO del qua] adhuc ja quasi ens resig-
navem a veure-la totalment privada, corn si li hagues mancat el ferment nacio-
nal quo havia d'engendrar-lo.

El capitol de la introducci6 de Coll i Alentorn al Desclot on n'analitza Ies
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fonts , entre molts d'altres merits to el d'esser el primer estudi on els resultats
del descobriment de l'existencia de poemes narratius sobre Pets de la histdria
de Catalunya son incorporats de ple a 1'estudi de la formaci6 d'una de les
nostres cronlques . Aniria errat qui cregues que aquesta circumstancia els aleva
personalitat o merit literari . En primer lloc, perque el talent narratiu de cada
autor trobava manera de fer-se pales en 1'estructuraci6 i en la intenci6 donades
al conjunt i en 1'elaboraci6 d'altres fonts . En segon lloc, perque les crdniques
essent obres populars i concebudes de cara a un public no lletrat ni erudit,
elles ens permeten d'apreciar millor la qualitat i la densitat dels elements
imaginatius i emocionals difosos en 1'ambient que en elles necessariament
Iepercutia.

Amb rah Coll i Alentorn escriu ( I, 105 ) que en l'obra de Desclot , i la ma-
teixa cosa podriem dir de les altres crbniques , . hi ha una acc16 general exercida
pel conjunt de les fonts damunt del conjunt de l'estil .. Sota la paraula font
podem entendre tots els temes literaris que les gents captaven insensiblelnent
i corn per osmosi del m6n de suggestions on vivien submergides . Totes les
epoques, aixi la nostra com les passades , son condicionades en llur manera de
pensar i de sentir per innombrables formules d 'origen literari esdevingudes
patrimoni comb i que no requereixen la contaminaci6 directa de la lectura per
a esser determinants d'una manera generica en el parlar i en la mecanica de
les reactions collectives . A la Catalunya romanica i, de retop , als primers anys
de la goticitzant , el gran ferment llegendari que pobla la imaginacio de les
gents amb un mon variadissim de figures i de temes fou l'epica francesa i les
seves derivacions.

Sobre aquest punt Coll i Alentorn ha aces resultats solidissims , resumits
en la comunicaci6 presentada als Coloquios de Rorucesvalles el 1955, que puc
qualificar de transcendental . Aquella penetraci6 de 1'onomastica de les can-
nons de gesta en els nostres costums familiars devia anar acompanyada de
tantes altres influencies ! I eis arguments novellescs proliferaren . Origen frances
troben Montoliu i Miquel Coll a la llegenda del naixement de Jaume I, con-
tada per Desclot. Tanlbe vin-u6 de Franca el tema initial de la histdria del
comte de Barcelona que defensa l'emperadriu d'Alemanya en combat judicial.
I,'estudi que en fa 1'editor del Bernat Desclot ( I, 31-40 ) es d'una gran novetat.
Avanca hipotesis que jo potser no gosaria subscriure totaiment , tot i llur ver-
semblanca i la ferma base , en gran part ben insospitada per mi , en que les
fonamenta . Creu en l'existencia d'un romans met o menys aprovencalat, potser
d'inspiraci6 oficial , del qual derivarien . totes les versions de la llegenda apa-
regudes al sud del Pirineu . En seria I'autor un joglar catala , i ho vol demostrar
assenyalant tot d 'expressions que surten al text de Desclot i que tambe apa-
reixen en els poemes de Ramon Vidal de Besalfi . No se si cal deduir-ne que
entre l'obra poetica d'aquest i el poema prosificat per Desclot hi ha punts de
contacte ( I, 37). Eren tdpics i frases convencionals del llenguatge poetic corrent
que s'incrustaven a la memdria i esdevenien Hoes comuns . En trobem d'iguals
en les descriptions de combats per terra i, sobretot, per mar . Coll i Alentorn
(I, 87) alludeix als que , emprant una frase moderna, qualifica de comunicats de
guerra, no pas desconeguts a l'Edat mitjana, i els considera com a possibles fonts
de diversos passatges de la CrOnica dels quals fa una completa sintesi. A ve-
gades m'he demanat si no hi havia una manera de descriure batalles en les
relacions oficials, la qual influia en les narrations histdriques o viceversa . Encara
en trobem en la documentaci6 d'Alfons el Magnanim i de Joan II.
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Aquestes consideracions, suggerides per alguns dels punts estudiats per

Coll i Alentorn en el capitol que tracta de les fonts del Desclot, poden donar

una idea de la gran valor d'exemple que to ]a seva edicio. Ensenya a dissecar

les fibres dels elements que un cronista podia aprofitar i combinar en la com-

posicio del seu llibre. Probablement cap de les altres croniques germanes seves

en merit literari no fou fi,lla d'una elaboracio tan complexa. Ara be : despres

d'aquesta analisi minuciosa dels elements que la integren t es que podem pensar

encara que l'obra de Desclot es coin una creacio poeinatica personal, sorgida

d'una pesa de l'entusiasnle patriotic de 1'autor ? El seu editor assenyala amb

rao, quan fa la presentacio del llibre, eels seus merits literaris, histories,

linguistics i de pintura de caracters.. Pero horn es demana : quina es la part

de tals excellencies que correspon a Desclot, i quina als materials que combina ?

L'editor (I, 13 i 105) ens parla de la gran habilitat literaria amb que Desclot

sap refondre les diverses fonts .dins del motile uniformador del seu saboros

estil,, i d'una formula estilistica dotada d'unitat interna i d'accent personal.

Si hom, pero, ha pogut rastrejar vestigis d'assonancies en passatges forsa

extensos i no solament en la primera meitat de la Cronica, la unificacio d'estil

no havia anat sempre gaire endins, i podem sospitar que fins en els passatges

on la versificacio fou del tot esborrada, han restat intactes, o poc nlenys, les

notes caracteristiques de l'estil del poema prosificat. Per altra banda, l'objecti-

vitat, tan elogiada coin a propia de Desclot, i la impersonalitat de la qual

sembla fer gala, en contrast amb el to autobiografic tan car a Muntaner, , no

podrien Esser vestigi de l'actitud tipica d'observador i de narrador que els

autors de poemes narratius de fets histories adoptaven ? Son encomiastics

sempre, apassionats per un heroi, rics en precisions i details escenografics,

pero d'ordinari ens deixen a les fosques quant a la personalitat del poeta.

El joglar desapareix darrera la propia obra.

Potser un estudi comparatiu de diversos passatges de la Cronica permetra

de detectar formules sintactiques especials de 1'autor, be que sempre hi haura

la dificultat derivada de la transmissi6 del text.' Estant, com sembla que

estem, tots d'acord que Bernat Desclot era home de curia i probablement de

cultura eclesiastica, potser podriem considerar en primer terme coin a mes

caracteristics del seu estil professional els fragments on moralitza (cf. cap 76)

o on parafraseja documents juridics o de cancelleria o textos religiosos. Coll i

Alentorn (1, 133) remarca ala innegable influencia de la literatura religiosa

damunt l'estil del cronista., i tambe (I, io6) la de 1'Escriptura. Ell mateix

subratlla el Leitmotiv der.ivat del aDeposuit del Magnificat que mes

d'una vegada dona el tema a les consideracions morals de 1'autor (cf., per

exemple, els caps. 63 i 114). Retraure, encara, la aperfonda careers esnlentada

al mateix cap. 63, segons la llico d'.4, per dues vegades, amb la siguificativa

anteposicio de l'adjectiu, com si fos recordat el ade profundo lacup liturgic.

Aquests i altres passatges semblants, i especialment els patetics discursos de

Janine I i de Pere II a l'hora de ]a snort, tenen un to sentencios ben diferent

dels dialogats i descriptius, i sembla que es en ells on hem de cercar alguna

nota personal i que correspongui en 1'expressi6 al pensament de l'autor de

la Crdnica.

1. No em refereixo a les frases o maneres de dir estereotipades que reapareixen

en indrets ben diferents. Per exenlple, criden l'ateucib certes conjuncions i expres

sions adverbials molt frequents (quan, ab tant, en aprds, sobre asst) als conlensa-

ments de parsgraf.

214



DESCLOT: CRONICA, ED. COLL

Ningu no dubtara, tanmateix, que Desclot, quan escrivia de temes be]-
licosos, encara que ho fes lliurement, vull dir sense haver de prosificar una
font en vers, ho feia emprant leg maneres de dir que la popularitat de les
relacions joglaresques havia clavat a la memdria i que eren llocs comuns de
tota narraci6 heroica o militar. Coll i Alentorn en dons moltes mostres en el
seu article als EUC (XII, 54 ss.), i no 6s segur que sota totes elles hi hagi un
text anterior. Sembla, doncs, que el cronista no solament tenia consciencia
de l'estil, sing que n'emprava dos, segons que ho exigia el moment. Un de
m6s discursiu i ampliament clausulat, nodrit de reflexions i de comentaris
subratlladors dels esdeveniments. Cap mostra m6s notable no en gabria triar
que els dos darrers capitols de la Crdnica : hi veiem l'historiador autentic, que
discuteix criticament una data (la mort del rei frances) o fa referencia a
anteriors asseveracions eves i parla sempre en el to sentenci6s d'un home
experimentat i segur d'allb que vol dir. Vegeu el cap. CS, on pren part sense
palliatius en la lluita entre la noblesa i el poder reial. D'altres vegades es val
dels parlaments que posa en boca dels reis per expressar la seva linia politica
i de bon govern (v. g., caps. 73, 157 i 167), o precisa, com en un slogan de
propaganda, la duresa de la lluita de Pere el Gran : el rei .de la una part e
puys tot lo mon de la altre* (cap. 157), o be : (nostres enemies son totes les
gents del mon* (cap. 167).

L'altre estil 6s el de les relacions en vers epic que manipula o imita
6s el que Coll i Alentorn qualifica (I, z1) de .simple i directe, despullat de
tota interpretacid psicolbgica de les reaccions dels protagonistess. Jo no gene-
ralitzaria la segona part d'aquest judici a totes les planes a les quals sembla
referir-se ; per exemple, la figura del comte d'Empuries, entossudit dins ]a
seva cava durant el setge de la ciutat de Mallorca i la seva oposici6 a la partida
de Don Nuno (caps. 40 i 45), 6s delineada amb una tensi6 interior i callada
que hom no pot oblidar. Tals relacions incorporades en prosa a la Crdnica, a
vegades fins diriem que el cronista les ha enfilades posant-hi tan poc d'esment,
que les oblida. Quan, al cap. 76, fa referencia al combat de defensa de 1'empe-
radriu, altera les circumstancies de la rendici6 del segon enemic del bon conute,
i cap mot no indica que ja abans n'havia explicat •llargament tota la histdria.
La mateixa cosa fa al cap. 89, quan el cronista presenta, com si fos desconegut,
el comte de Pallars, en una relaci6 plena d'esperit cavalleresc, no recordant
que pocs capitols abans havia ja parlat del personatge. Tals descurances de
detail, tanmateix, ni les falles que algun cop sorprenem en les adaptacions
de textos preexistents (restes d'estil directe on caldria l'indirecte ; verbs deixats
en present en un conjunt construct en passat, etc.) no signifiquen pas que
Desclot els tingu6s en menys. Els utilitza constantment i en degu6 omplir les
llacunes amb tal trasa que, jo almenys, no sabria pas distingir una ma de
1'altra, i la mateixa confessi6 fa Coll i Alentorn (I, 104) referint-se a l'ultima
part de la Crdnica. Sempre ens hi meravella la diafanitat que 1'editor remarca,
la naturalitat i la vivacitat dels dialegs i la precisa visi6 ex-cadora de coses
i de paisatges. Per aixd crec que hom pot parlar dels doh estils conscientment
emprats per Desclot en la seva obra.

No solament 1'escriu materialment, ans encara ]a dicta, 6s a dir, la compon
i 1'ordena, donant al mot ]a significacio que dictare havia de tenir per a un
home avesat a les practiques de fart dictatoria. Per aixd al titol de la seva
obra volgu6 fer constar que ell, Bernat Desclot, la dicta e scrivI. Aquest dictat
no 6s concebut segons un pia parallel at corrent a la historiografia erudita,
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sin6 d'acord amb la tecnica dels joglars i cls narradors de gestes auib recursos

per a guiar i fixar l'atenci6 del public. A vegades s'hi adresa coin si panes

davant un auditori (cap. 47: asegons en aquest libre tr.obarets e oyrets., i

altres), i quan canvia de terra no deixa d'advertir-ho : aara lexa a parlar to

libre..., ara parlarem del rey...•, etc. Ws encara : molt sovint assenyala el

comenc d'un nou episodi amb 1'expressi6 adiu lo comde. (es a dir, la narraci6,

la relaci6), equivalencia de la frase current en la novellistica francesa medieval

i tambe en la catalana (Qucsta del Graal, Alexandre). Sovint ve despres dun

anunci de canvi d'episodi fet a la fi del capitol anterior, peril no sempre. Desclot,

doncs, compon una relaci6 en liengua vulgar per a les gents avesades a escoltar

les narracions escrites pels joglars.
Quin fou el proposit que el ports a escriure-la? Coll i Alentorn es formula

la pregunta en el capitol dedicat a tractar del pla de l'obra, i la contesta

(I, 8) transcrivint les ratlles on l'autor explica la seva intenci6 en coinensar

el llibre. Cosa sorprencnt : el rei Pere hi es esmentat flumes en pocs manuscrits.

Els altres coincideixen a dir que l'obra parlara dels Pets d'armcs dels reis
(I'Arag6 del llinatge del ccnrte de Barcelona, es a dir, del que ho era per anto-
nomasia Ramon Berenguer IV. Tanmateix, aquells escrivents que introduiren el
nom del rei Pere el Gran a 1'encapsalament de la Cronica foren fidels interpre-
tadors d'un inconscient pensament de 1'autor. Ben clar ho veiem en la comparaci6
que el seu editor fa a l'esmentat capitol (I, 8-13) de la relativa extensi6 que
cada regnat pren dins el conjunt de l'obra. Qui sap si de bon principi Desclot
no volia escriure altra cosa que la cr6nica general d'una dinastia. Aixf ens ho
podia fer creure la tirada gencalogica dels primers capitols ; pero, corn adverteix
Ccli i Alentorn (I, 9), la realitzaci6 del proposit no depenia tart de la vo-
luntat de 1'autor coin de les fonts que tenia al seu abash. Elles forsaren la
ma del cronista, i moltes eren de tan alta qualitat, que la seva primera idea
ana evolucionant d'acord amb el cami que li obrien.2 Quan posaren en escena
el fill i successor de Jaume I, essent encara infant, el cronista, que ja es
devia haver apassionat per ]a vitalitat del jove princep (el noble Infant, coin
dues vegades I'anomena), havia trobat la figura sobresortint.

Empes per un alt sentit d'adhesi6 al Rei, gairebe diria que tan personal
coin patridtica, compon el llibre. Des del cap. Si, I'Infant s'apodera de 1'esce-
nan. Coll i Alentorn (I, iii 69) relnarca la llacuna aquasi absoluta en el que
es refereix a la historia catalano-aragonesa des de 1266 a 12741, 6s a dir, fins
a la mort de Jauule I. ^ Ls que fallaren a Desclot materials narratius sobre
els fets del Conqueridor? t O be, engrescat amb la figura de l'Infant, que ja
devia esser rei quan escrivia, els negligi i, en canvi, trig deliberadament aquells
que parlaven de les gestes del fill? El fet cert es que, tan bon punt el nom
de l'hereu de la corona es esmcntat, son pare passa a segon terme. La tria dels
episodis ve des d'ara regida per una deliberada intenci6 encomiastica de Pere
el Gran. Pere ja molt abans sentim en el llibre una alenada cavalleresca i pa-
tri6tica : ella explica la Cronica. El secret del to heroic quc to en conjunt,
ben manifest des delg primers capitols (des de la gesta de Guillem Ramon do
Montcada, sobre la qual 1'editor ens ha donat un altre gran llibre, fins a ]a
batalla de Muret), no l'hem pas de cercar en I'atzar dels materials que foren
oferts a Bernat Desclot, sin6 potser en un proposit volgut i-fet evident en la

2. Pero no escriu sense pla, perque mCs d'una vegada al-ludeix a episodis dels
quals parlara molt rues endavant (v. g., caps. 47 i 64).
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seleccio que en fa. No anirem pas a creure que les tiniques relacions de gestes
de la nostra histdria que cornea per Catalunya a la fi del segle xiii fossin
les que les prosificacions del cronista ens han salvat, sabent com 5abem que
hi havia molts joglars, i alguns de gran anomenada, a la cort d'ambdos reis,
pare i fill.

L'habilitat de composicio de Desclot, abans alludida, no era filla d'un
simple virtuosisme. La governava un proposit sorgit potser del contacte de
1'exultadora poesia histdrica dels joglars : escriure dels grans feyts, es a dir,
de les gestes dels reis de la nissaga (le Ramon Berenguer IV. Coll i Alentorn
estara d'acord amb mi si m'arrisco a dir que un patriotisme d'ascendencia epica
dona la formula d'unitat interna i personal de la Crdnica de Desclot, de la qual
tan justament parla 1'editor (I, Io5). Per virtut d'ella tots els diversos elements
que el seu cop dull hi destria o endevina prenen nova vida i donen naixenSa
a una obra original. Una tal originalitat d'intencio es un merit que ningu no
podra regatejar a Bernat Desclot, be que potser vacillem quan volem precisar
per on corre la linia que separa la part autenticament filla del cronista de la
que no cs sino aprofitament directe o indirecte de poemes o relacions anteriors
versificats.

Confesso que 1'estudi de 1'edici6 que Coll i Alentorn ens ha donat m'ha
fet veure en la Crdnica la unitat que em costava de trobar-hi. Ara no em
preocupen massa ni les llacunes ni les alteracions d'ordre cronolilgic (com, v. g.,
la tan palesa i que Desclot no desconeix, any la subratlla, dels caps. 67 i 68),
ni la nianca de cohesio entre els fets d'alld que Coll i Alentorn anomena primer
sector del Ilibre, ni ]a diferencia de densitat dels capitols dedicats a Jaume I.
Avui ja no titllaria Desclot de desorientat i de faltat de fixesa a] comensament
del sea pla, com vaig escriure al volum I de la Historia de las literaturas
hispd- icas. Tornem a recordar les ratlles introductdries de la Crdnica. Enten-
guem be que ens diuen. L'autor no vol escriure una detallada histdria dels
reis d'Arago, sino de llurs grans feyts e conquestes. Per aix0 ens ofereix aquell
seguit d'escenes cavalleresques.

Desclot, tanmateix, no era un joglar. Te majors ambicions. Sembla que
cerqui la precisio i s'informa a tota mena de fonts. Incorpora al seu llibre
documents i acte$ juridics, aixf corn narracions rimades. Podem llegir planes
a In seva Crdnica on l'ardidesa dels episodis es descomposta amb minuciositat
de dietari. D'altres manifesten en 1'autor la mateixa perseveranga a desfigurar
el ritme i la rima d'un vers que la clausulacio burocratica d'un precepte reial.

L'estudi que Coll i Alentorn fa de les probable5 fonts de la Cronica cons-
titueix el mes extens dels capitols que en formen la introduccio, la qual
omplc tot el volum primer de ]'edicio. Distribueix la materia en tres sectors
o parts (I, 13) : el primer, anterior al rei Jaume I ; el segon, integrat pels
fets d'aquest rei, i el tercer, pels de Pere el Gran, que es el m6s extens de tots.
En cada un Wells I'editor destaca el predomini, peril no amb exclusivitat, d'una
categoria de fonts : respectivament lleggendAries, historiografiques i de records
de I'autor, o de testimonis, depurats i completats amb documents coetanis.
Coll i Alentorn mai no escriu a la ventura, i se'm fa costa amunt de separar-me
del seu parer ; peril no hi veig prou b'sica la diferencia entre fonts ]legendaries
i historiografiques. El lieu matis que les diversifica, l'hi posem nosaltres sofis-
ticats per ]a critica. Un cronista medieval no escrivia Ilegenda a gratcient, sino
histdria. Per a Desclot tot ho era. Per altra banda, a la tercera part del seu
llibre degueren esser igualment utilitzades fonts de les que l'editor qualifica
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d'historiografiques i, encara (cf. 1, 103), textos versificats. Al men entendre,
si be es logic que en els episodis de data mes recent predominin cis testimonis
de 1'experiencia de l'autor o d'informadors seus, l'esforc de voler isolar ]a
procedencia de les noticies i de suggerir.,si venen d'una classe o altra d'escrits
mes o menys oficiosos no pot dur a resultats gaire concloents.

De tota manera, Coll i Alentorn escruta totes les probabilitats i marca
molt be (v. g., I, S3) les circumstancies que en alguns moments exclouen la
informacio directa. S'ha assimilat tart els incidents de ]a narracio, que pot
valorar la gradacio de la relativa riquesa de testimonis en allo que amb frase
evocadora anomena (1, 91 i 93) retaule d'esceuaris simultauis. Molt sovint les
informacions aplegades per Desclot degueren exigir-li, com observa l'editor,
un ardu treball d'elaboracio. Peril un semblant treball duien a terme els joglars
en llurs relacions versificades i els funcionaris de l'escrivania reial en els me-
morials informatius que redactaven. L'art d'escriure com a protagonistes o
testimonis no era 6olament propi dels poetes narratius, sing tambe dels se-
cretaris i dels notaris reials i, en general, de la gent de ploma de les curies.
Encara hi actua avui el relator. Per aixo no em semblen prou convincents d'esser
indicadores de la presencia del cronista, tot i coincidir amb descriptions exactes
de15 Hoes, frases corn les que ponderen un espectacle dient que no el creuria
qui no 1'hagues vist (I, 92). Pertanyen als recursos directes emprats per qui
vol fer-se seva ]a fe d'un auditori. No hi ha cap dubte, en canvi, en 1'aprofi-
tament de materials de caracter documental. No ho foren en poca quantitat,
i l'estudi que en fa l'editor (I, 84-88) no solament sintetitza totes les allusions
que hom pot espigolar en la Cronica, sing que adhuc precisa les diverses formes
sota ]es quals tals materials son incorporats al text. Nomes no home molt
familiaritzat amb la recerca documental podia ensumar-ne l'existencia en molts
de casos en que nomes alguna paraula o alguna frase la traeix (v. g., V, 72).

Mes dificils de rastrejar gon les informacions preses de fonts historiques
en prosa, en llatf o en vulgar. Coll i Alentorn es un coneixedor tan profund
de ]a historiografia medieval relacionada amb ]a catalana, que les notes compa-
ratives del text de Desclot amb d'altres cruniques que tracten dels mateixos
fets son magistrals per l'agudesa interpretativa que les informa. Quan Ferran
Soldevila haura acabat de publicar la seva obra sobre Pere el Gran, el Desclot
resultara comentable exhaustivament.

Em sembla que dels historiadors propiament tals que tracten de la guerra
del rei Pere contra la casa d'Anjou, Desclot es el mes antic quant a la lluita
a Catalunva, i potser nomes Malaspina li pot esser equiparat en els fets de
Sicilia. Aixo fa que born no pugui detectar una influencia clara damunt la
nostra CrOnica de les altres avui conegudes. I, tanmateix, Desclot conegue i
utilitza fonts italianes. El seu editor (V, io8) jutja que sovint ]a seva informacio
(resulta imprecisa i desenfocadaio en els fets de Sicilia i que la degue treure
d'alguna font italiana en allo que fa referencia a les Vespreg Sicilianes i a llurs
precedents (cf. I, 70). Amb rao Coll i Alentorn creu que el cronista no forma
part (I, 82-83) de 1'expedici6 a Sicilia. Ell mateix observa algunes coincidtncies
amb les narracions italianes conegudes, i es facil de comprovar-les amb la
cronica de B. de Neocastro i ]es derivacions de 1'anomenat Anonim Sicilia.
Elles i Desclot han de tenir , dones, una font comuna. Com era? t Hi hague
tambe narrations en vers sobre els fets de Sicilia escrites pels joglars del rei,
en catala o en italic, aixf com el mateix Neocastro en compongue una en
vers llatf ?
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Un altre capitol important de la introduccio es el que estudia la Ilengua

de Desclot, completat amb un molt t`itil apendix al vol. V (pags. 217-222). El

treball es fet amb la intencio d'oferir tants elements de judici com sigui pos-

sible als especialistes. L'autor dedueix (I, 114) que les caracteristiques del

text indiquen tun dialecte nordic i mes aviat de la zona oriental del Pirineu Ca-

talA•. Els exemples son trets del ms. 486 de la Biblioteca de Catalunya, el mes

autoritzat i el mes antic dels conservats de la Cronica. No tine competPncia

per a jutjar les conclusions. Dire nomes que l'examen dels fenomens linguistics

agrupats per Coll i Alentorn i llur comparaci6 amb les llisons corresponents

dels altres manuscrits fan veure clarament el canvi de la Ilengua del segle x111

al xiv i la dificultat d'estimar-lo eficacment quan els textos dels antics autors

ens arriben en copies posteriors o influides per l'idioma de la cancelleria. Hom

es planteja sempre aquest problema de l'arcaisme idiomatic quan estudia autors

de la darreria de la tretzena centuria, i, sense tenir-lo ben aclarit, es impossible

de pensar a establir textos critics d'aquells.
En un altre capitol (I, 116-123) I'editor envesteix la giiesti6 de la data de

la composicio de la Cronica estudiant les allusions a fets cronologicament segurs
que permeten d'establir uns termes amb posterioritat o amb anterioritat als
quals, en tot o en part, devia esser redactada. La primera base per a arriscar
una datacio, Coll i Alentorn la troba al primer capitol de la Cronica, el qual
apareix amb la rtibrica Del prdlech del libre al ms. F. Hi Ilegim que Pere II
de Catalunya afo lo segon Alexandria. El verb es en passat, so que sembla
indicar que el Rei ja era mort en esser escrit. L'editor dedueix d'aixo que el
proleg de la Cronica fou redactat despres d'esser acabada (I, 1IS i 122). Em costa
d'avesar-me a prendre com a proleg aquell capitol i, mes encara, a acceptar
que el seu text fos compost amb posterioritat al que ve despres, amb el qual
tan lligat apareix per les seves linies filtimes. El fet de la rtibrica no em convene.
Despres d'haver-les estudiades en conjunt, crec que el text original no en duia,
aixi com no en duu el ms. Dalmases. Ferran Soldevila m'havia dit que era
de la mateixa opinio. Les afegi la transmissio manuscrita, la qual tambe fou
un poc arbitraria en la divisi6 de capitols i probablement en marca mes que
no n'hi havia a] text primitiu. I si aquell primer capitol no es un proleg
- i no en to I'estil -, sine que entra tot d'una en mat@ria despres de les ratlles
inicials, es fa dificil de poder-lo considerar redactat a posteriori, com se sol fer
en els Ilibres moderns. Ruiz i Calonja em suggereix encara que si el preti s
proleg hagues estat escrit posteriorment, I'autor no hauria deixat d'incloure a
I'incipit el nom del rei Pere, i aquest no faltaria als manuscrits mes autoritzats.
Pero aixo no destrueix I'argument del verb en temps passat. La frase que el
conte manca als nms. DHV.3 Per que? Deia tal vegada tes lo segon Alexandris
i els escrivents ho suprimiren, esverats de l'anacronisme ? Fou potser mes ago-
sarat el copista d'.4 i posy en preterit el verb de ]'original? No soc partidari
d'aferrar-me a les hipotesis, pero tine I']ntima convicci6 que la Cronica fou co-

3. La frase 6s, al meu entendre, an hoc comu literari propi d'una narraci6
cavalleresca. Al cap. 74 (presa de Muntesa, per a la qual Coll suposa (I, 77) una
font narrativa semblant a la de ]a conquesta de Mbrcia, i, en efecte , hi ha asson6n-
cies indicadores que devia esser en vers ) llegim que el rei ces de molt gran cor ...
e qui no dubte res ... ans met ...v. El capitol fou escrit en vida del Rei, pero jo no
voidria argumentar-ho basant-me en aquells verbs en present, que alguns manuscrits
posen en passat. El fet d'emprar un temps o altre depenia , em sembla, de l'actitud
del narrador en enfocar la seva relaci6.
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mencada per Desclot amb les ratlles que per a mi constitueixen el primer capitol

de l'ohra, encara que les r6briques d'algun codex les considerin coin un proleg.

El capitol cinque de les edicions de Buchon i de Coll cont6 una allusi6 a la

historia de Castella molt important per a fixar la data de in redacci6 dels

primers capitols del Desclot . D'ella resulta amb evidencia que cal posar-la

despr6s del 1282. ^Abans , peril, de quin any ? Diverses allusions a Alfons X

com encara vivent demostren que, almenyg fins al cap. 76, la Cronica fort escrita

abans de 1'abril de 12S4. Coll i Alentorn encara afina mks la data, i del text

de ]'esmentat capitol dedueix habilment que hom pot posar -la abans del febrer

del mateix any (I , 12o), o sigui abans que Caries de Valois fos investit de la

corona d'Arag6. Veritablement aquest passatge es transcendental per a la

dataci6 de la Cronica. Quan l 'estudiava amb Ferran Soldevila per a la nostra

edici6 em sembla que una frase (ed. Coll, III, 57,2 .4) podia referir-se a ]'ajut

que el rei frances tramet6 el 1283 a Alfons X, i que, si no tot el cap. 76, al-

menys la seva font havia d'6sser quasi contemporania dels fets alludits.

Hi resta una frase amb I'auxiliar en present (ano•n ban haut poderD ; aagueren

poderD en F), per oblit del cronista quan manipula la relaci6 que possiblement
utilitzava.

Davant aquestes precisions t6 menys importancia que, coin ja havia estat
remarcat , el cap. 79, tan proxim als esmentats abans, acusi una redacci6 an-
terior al 1287. En canvi , en t6 molta que al cap. 134 el cronista ja parli de
Jaume de Mallorca com havent perdut la corona del seu refine ( novembre 1285)
i abans de la seva restituci6 , coin ja f6u notar Nicolan d'Olwer en e] sett article
a aLa RevistaD. Teniem una vuitantena de capitols anteriors al 1284, i ara sahem
que els trenta - cinc darrers son posteriors al 1255 i, de tota manera , anteriors
al 1295 ( 1, 122 ). t Per on haurfem de tirar ] a linia que separi la redacci6 d'una
part i l'altra de la Cronica ? Sempre em sembla que despr6s del final de la
campanya de Sicilia hom sent a la Cronica una certa impressi6 de represa
per part de 1'autor , i estic content que Coll i Alentorn no rebutgi ]a meva opini6.
La completa ainb la possibilitat ben fonamentada que, despr6s de la mort del
Rei, Desclot torna a la tasca i l'enllesti al m6s tard abans del tractat d'Anagni
(juny 1295), que torna la corona de Mallorca al seu rei desposseit . No hi ha
cap dubte que la historia de ]a invasi6 francesa no fou escrita sota la incertesa
si acaharia per Esser rebutjada : tot al contrar.i.

Aquest capitol referent a la data de la Cronica ^s tan bo coin concentrat.
De dubtes , sempre n'assalten. Desclot podia apropiar -se textos anteriors sense
curar-se d'adaptar-los a les circumstancies en que escrivia . En tal cas no va'dria
per a ]a Cronica allo que val per a les seves fonts. La Cronica no 6s pas, en
conjunt, una historia amb una cronologia ben seguida : unes vegades la detalla
fins a fer-ne una mena de dietari i ni hi oblida el dia de la setmana ; d'altres la
negligeix o 1'expressa amb frase5 molt vagues : gal cap d'un gran tempsD, etc.

1 is que les seves datacions depenien molt sovint dels textos que aprofitava?
Vegeu, per exemple, quina manera m6s imprecisa de suggerir una dataci6 al
comenfiament del cap. 77.

Segueix, en la introducci6 , despr6s del capitol sobre ]a data, el segon en
extensi6 dels que la integren titulat El cronista. Potser cap d'ells no ha estat
treba]lat amb tanta d'illusi6 . Encara cal afegir-hi un llarg apendix documental
al vol. V (pigs. 223-234).

Qui era Bernat Desclot ? L'6nica vegada que parla dell mateix a la Cr6-
nica res no ens diu sobre la seva personalitat. D'on era? Tampoc no es des-
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pren amb seguretat de la seva obra. L'Artal Desclot esmentat a la colleccio

diplomatica de Carini, Coll i Alentorn constata que no era un Desc.ot, sing

un Deslor. t No es sorprenent, diu l'editor, que el cognorn del cronista falti

quasi del tot en la nombrosa documentacio coneguda de Pere e'. Gran? Nomes

l'any 1248 surt un F. Desclot en terres de Castello de Borriana. Coll i Alentorn

arriba, doncs (I, 143), a la sospita que el cronista tenia un altre nom familiar,

no ben fixat encara a les acaballes del segle xiii,' i que en escriure la Cronica,

per raons que ara ignorern (I, 144), pero que mes endavant (I, 163 i 173) 1'autor

intenta de justificar, s'hi va voler presentar amb el de Desclot, el qual podia

Esser un topd nim indicador del hoc pairal del llinatge (I, 163) : Es Clot. Coll
i Alentorn ha pogut situar-lo hipotet:icament (I, 164) en terres del Rossello i
proxiin a Castellnou (les cartes franceses el designen, pero, amb el nom de
Les Clots, denominacio 'gramaticalment absurdaD, diu Coll, el qual enginyo-
sament expiica corn al de5sota hi hauria un Es Clot).

I b6: ^ quin podia esser el nom autentic de llinatge d'aquell home que
hauria volgut dissimular-lo en declarer-se autor. d'una obra tan important corn
is Cronica ? Segons la hipotesi de Coll i Alentorn, Escriva. Una familia Escriva,
oriiinda del Narbones (d'acord amb Viciana i Escolano ; les Trobes d'En Ferrer
la fan venir de Tolosa), s'era refugiada al Rossello als dominis dels Castellnou,
aquests enllasats anib la familia this Botonac. A ella pertanyien el bisbe
Jaspert, esmentat a la Cronica a la mort del rei Pere, i Pere Arnau de Botonac,
del qual tambe ella parla. La familia Escriva s'era installada al suposat casal
Es Clot, i hi nasque un Bernat Escriva, el qual 'havia d'esser l'autor de ]a
nostra CrOnicaD (I, 166). Bernat Escriva ho fou de noms i de fets per tradicio
familiar, i tin dels seus avantpassats fou afavorit amb carrecs i possessions a
Valencia (I, 145), on es trasllada despres la familia i, amb ella, el futur cronista.
Obtingu6 l'escrivania de Gandia. El 1282 fou nomenat oficial de la casa del
Rei, a la qua] pertangue fins a ]a mort de Pere el Gran, i el seu carrec apareix
molt relacionat amb la tresoreria (I, 147-149). Des del 1284 6s esmentat coin
a tresorer del Rei. Son nombrosissims els documents on 6s alludit. Despres
de is mort del sobira ja no es tresorer, peril el 1287 surt corn a cambrer d'Al-
fons el Franc. El mars de 1289 ja era mort. Tal es, brevissimament extractada
de les planes del proleg, la biografia de l'hipotetic doble del cronista Bernat
Desclot.

Coll i Alentorn creu que cal cercar un suposat nom veritable amagat sota el
de Desclot, per dos motius. Primer : perquc 'amb una sola excepcio ens trobem
davant d'una absencia total d'allusions a persones que duguessin el seu mateix
patronimici i no n'hi ha tampoc a ]a persona de Bernat Desclot a la docu-
mentacio (1, 162). Se.-on : perque un tal silenci & incompressible en un home
que 'havia tingut facil acces a la docnmentacio de la cancelleria reiall. Llavors
l'autor es Ilansa a la recerca d'un funcionari reial que es digui Bernat corn el
cronista (I, 144) i les possibilitats d'actuacio del qual encaixin amb les cir-
cumstancies que cal exigir a qui va escriure la Cronica. Aixi va a parar al
Bernat Escriva. I no pas a la Ileugera, ho reconec.

El talent i la provada sagacitat de Coll i Alentorn per a les recerques mes
ardues amplien llur camp entorn d'aquella personalitat fins a relacionar-la amb

4. D'exemples de tals vacillacions n'hi ha diversos . Al segle xv, tin secretari de
la reina Maria sol signar Petrus de Colle alias Lobet . El n'ateix Desclot diu que
Bernat de Peratallada, escuder del Rei, era fill de Gilabert de Cruilles (V, 159)•
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la familia esmentada dels Botonac, i hi troba el bisbe de Valencia Jaspert, del

qual el cronista posa en boca del Rei un elogi que sembla, din, averitable-

ment excepcionalp dins el to general de l'obra (I, 135). Jaspert de Botonac es

converteix als ulls de l'autor de la teoria en un personatge que no seria tan

elogiat per. Desclot si aquest no tenia algunes raons especials d'agrainlent o de

simpatia que el portessin a destacar-lo a les planes de la seva Cronica. Ella es-

menta encara En Pere Arnau de Botonac en episodis narrats en forma quc

Coll i Alentorn tr.oba excepcionalment circumstanciada (1, 137-138). t No n'hau-

ria estat, dedueix, Pere Arnau l'informador, i no confirmaria aixo la relacio

suggerida entre el cronista, els Botonac i els Castellnou ?

L'espai no em permet sing d'esquematitzar , potser amb excbs , l'argulnen-

tacio de Coll i Alentorn a favor. de la seva teoria. No oblido tanipoc que ell

1'anomena sempre hipdtesi, i no vol ( I, 160 ) qualificar de demostraci6 la jus-

tificaci6 que en proposa. Per altra banda, parlant amb altres estudiosos de la

giiestio Bernat Desc.ot=Bernat Escriva, he trobat tantes adhesions a favor seu,

que temo d'6sser gaireb6 sol a no acceptar-la. Aixi i tot, em demano sincera-

ment si tant d'esfors era necessari , i temo que Coll i Alentorn no hagi estat

victima d'un miratge.
No crec que hi hagi prou motiu per a qualificar (1, 134) de quasi andnima

la Cronica. Ella ens diu que Bernat Desclot la dicta i escrivi. Per que n'hem

de rebutjar el testimoni ? ^ Hem d'esborrar de la historia tots els noms poc

documentats ?
Caldria tambe rebaixar molt 1'afirmaci6 de 1'absPncia total de noticies do

persones que duguessin el patronfmic Desclot. Coll i Alentor,n no amaga pas

que el 1248 vivia un F. Desclot. Fa pots anys el P. Josep Coll descobri un frare

predicador que s'anomenava tamb6 Desclot i que surt a la documentacio entre

1302 i 1329. Sospita si no seria fill del cronista. Coll i Alentorn to rao (V, 233)
en dir que una tal opinio no es prou fonamentada, pert ala igualtat de cognoms

i 1'escaiensa de la cronologias, si no en son arguments suficients a favor, si

que tenen forsa contra la suposada absencia gairebe total d'allusions a per-

sones que duguessin el patronimic de Desclot (I, 142). No es tracta pas d'un
cognom de forma exotica a la nostra onomastica.

Coll i Alentorn parteix de la idea que Desclot era home de curia (I, 133)
Jo tamb6 ho he dit entenent que devia esser practic en la vida dels tribunals
i de les questions amb ells relacionades, entre en lleis i en doctrina moral i
juridica, coneixedor del llati. En una paraula, que no era cavalier, be que pogu6s
esser de ]linatge noble, ni home de guerra. Coll i Alentorn va mes enlla i arriba
a ]a conclusio que era cal servei directe de la casa reial• (I, 163-16q).

Bernat Escriva tambc hi era, i Coll i Alentorn to rao quan diu (I , 153) que
les funcions exercides pen burocrata Escr.iva li donaven mil oportunitats per a
con6ixer i utilitzar documentacio oficial i relacionar-se amb gent important de
]a Catalunya del seu temps. Pero, ,era finicament Bernat Escriva el personatge
a qui s'oferien tals oportunitats? No hem de pensar pas que per a coneixer la
majoria dels documents utilitzats a la Cronica calgues tenir facil acc6s a la can-
celleria reial : no calia anar a consultar-los, corn avui, als registres. Les lletres
trameses als convocats per a la guerra circulaven en copies molt nombroses.
Aixf mateix succeia amb els emplasaments als acusats. Les convinenccs impor-
tants eren fetes publiques. Les Brides, el Rei les manava preconizari publice.
De la difusio de les convocatories per a la guerra, com les que esmenta Desclot
(alludides per Coll i Alentorn, I, ioo), n'hi ha una prova del 22 d'abril de 1285.
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I;1 Rei manifesta haver trames al mateix Bernardo Scribe totes les de 1'exereit

de Catalunya, amb excepci6 de les del bisbat de Girona, perque rapidament les

fes circular, ja que a la curia reial no hi havia troterii (es a dir, correus) que les

poguessin trainetre (ACA, reg. 58, fol_ ig). Es possible que aquest document

sembli a l'autor un nou argument favorable. A mi mes aviat m'ha fet reflexionar
sobre la varietat d'oficis que exercia Bernat Escriva. Aquest sembla de subaltern.
No ho fa pensar, en canvi, l'ordre que aquell mateix mes li fou donada de lliurar
a un ballester tots els elements propis del seu equip (ACA, reg. 58, fol. 16). Com
si ja exercis el carrec de regent de la camera o cambra reial que Alfons II li
confer] (cf. V, 242). A la camera hi havia el tresor dels reis, aixf a Catalunya
com arreu, perb tambe les armes.

L'autor de la hipotesi estudia (I, 156-16o) les possibilitats a favor de la
redacci6 de la Cronica per Bernat Escriva. Les anomena constatacions, i son
nou. No hi objectare res, tot i que algunes (v. g., la segona i la novena) em
semblen forsades o que (com la quarta), de tant que volen provar, proven
poca cosa. Una de sola to alguna forsa per a mi : la vuitena, referent a 1'eogi de
Guillem Escriva, mort al combat del dia de la Mare de Deu d'agost. Cal, peril,
tenir en compte que d'aquell episodi, tan vivament descrit, Desclot no en va esser
de segur testimoni de vista (cf. V, 228). Muntaner tambe narra brillantment
aquella acci6 de guerra. Coincideix a'nb Desclot en alguns details, entre altres,
en esmentar la mort de Guillem Escriva, i fins en I'elogi, be que en un altre
to i no tan caloros. Tots dos cronistes es degueren valer d'a'.guna relaci6
escrita arran dels fets. Tornant a les constatacions, si be no dire que no puguin
escaure a ]'Escriva, cap d'elles no hi conve amb exclusivitat.

Quant als Botonac, t per ventura llur aparici6 a la Cronica resultava tan
estirada pels cabells que pugui denotar algun interes privatiu de 1'autor o
alguna intencio particular seva ? Confesso que les suposicions sobre les seves
relacions amb ells i la influencia de la protecci6 del bisbe prop de Bernat
Escriva (v. g., I, 168) no han esvait el. men escepticisme.

No tine cap inconvenient a dir qu.e ell podia haver escrit una cronica de
Pere el Gran, pero res no m'ha fet creure que Bernat Escriva fos l'autor de la
de Desclot. Fins arribo a pensar que si el secretari Pere de Saut Climent
s'hagues dit Bernat, Coll i Alentorn ]a hi haur.ia atribuida.

M'he estes massa comentant els capitols de la introducci6 a la Cronica,
i encara no he dit res de l'edicio mateixa. Es feta despres de ]'examen com-
paratiu de la vintena llarga de manuscrits que la contenen sencera o fragmen-
tariament. Pren com a base el ms. A, i quan s'interromp, per dissort, ja que
es el inillor text que en tenim, utilitza el ms. J, tenint presents els mes
autoritzats de la resta de la transmissi6. La decisi6 no solament es assenyada,
sin6 que crec que es la mes escaient. Els resultats son perfectes. Ens es ofert
un text pulcre, clar, entenedor i ben puntuat. Destaca en 1'aparat critic totes
les peculiaritats dignes d'esment i les caracteristiques dels manuscrits, i hi
d6na material suficient per a poder jutjar els retocs introduits als textos basics.
El treball d'anotacib de variants ha estat fet amb una escrupolositat que en
pocs indrets es fa tan palesa com quan ]'editor ens d6na i interpreta fins
algunes peculiaritats paleografiques del ms. A. A la vegada es conduit amb
solta i sense caure en la idolatria de la varia lectio. Es cosa d'estimar molt
en un text com el de Desclot, tan castigat per la transmissio. En resum, i encara
que no sigui prou elogi, tine goig a dir que he apres moltissim llegint aquesta
edici6.
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JORDI RUB16

L'anotaci6 historica a peu de plana, no gens proliferada, tot i que res no

hauria costat a l'autor de fer-la menys comprimida, es un altre encert. Les

planes de la Cronica, tan suggestives a la lectura, son acompanyades scmpre

de les identificacions necessaries de Ilocs (algunes de totalment iniditcs) i de

personatges, i de discussions molt minucioscs sobre la data dell esdeveniments.

Se per experiencia com es sovint desesperant de voler adaptar al calendari i a

les dates dels documents, quail n'hi ha, la cronologia de Desclot. Per a major

informacio, 1'edici6 va illustrada amb mapes esquematics : algun dells, coin

el que reprodueix el nord-est de Catalunya, siutetitza tant 1'escenari de la

invasio coin la gran erudicio geografica de Coll i Alentorn. Sempre son tin-

glides en compte les dades paralleles de les altres fonts liistoriques sobre cada

esdeveniment, i l'autor s'esforsa a concordar-les i sol arriscar la seva opinib

personal. Tambe es gran, molt mes que una lectura superficial no pot fcr

pensar, la informacio inedita treta de documents del nostre Arxiu de la Corona

d'Arago. Per que, pero, no dona sempre la signatura de les fonts? Triar les

notes flies importants entre tanta riquesa es fa dificil. No scmpre dlur merit

es en relacio amb llur extensio, pero n'hi lia que son veritables nionografies

compendiades ; per exemple : I'expedicio a Perpinya contra Jaume de Mallorca,

1'entrada dels francesos a Catalunya, l'estudi per a localitzar el combat del

dia de la Mare de Den d'agost, ]a data de ]a wort de Pere el Gran... Esment

especial mereix el comentari a la batalla naval de Roses, a proposit del qual

una intuicio de Coll i Alentorn sobre la persona de l'almirall frances lia estat

brillantinent confirmada pel Sr. Joan Ainaud, revisor de 1'edici6.

Afegim-hi el glossari, que mai no falta a les edicions de ]'Editorial Barcino,

i una taula alfabetica de noms de floc i de persona, guia utilissinia per a les

identificacions i que esdevindra un gran instrument de treball. Vet acf els

merits mes importants d'aquesta publicacio de valor permanent. Una taula lii

trobo names a faltar : la de les obres citades a les notes.

Ara que tenim a la ma un bon text de la Cronica de Desclot, podrfeni

demanar-li resposta a questions que crec que en general la nostra historiografia

ens planteja. No es una historia purament anecdotica, tot i que la integren

molts capitols d'aquest to que son els mes impressionants a la primera lectura.

No ho es, perque 1'autor no ens deixa a les fosques sobre la mecanica politica

del pais : in noblesa i el rei jove contrapuntats, les inquietuds populars capi-

tanejades per Berenguer Oller, etc. Pere el Gran triouifa de totes ]es oposicions,

i el cronista es posa francainent al sell costat. L'Esglesia tambe trioinfa al

darrer moment, i el gibellinisme del monarca s'hi sotmet, almenys en l'anim

de Desclot, el qual posa en boca del Rei l'acatanient al dictat dels canons :
.la sentencia de son pastor, justa o no justa, deu esser servada..& Quina fou

5. Aquest text d6ria hoc a una llarga nota de ]'editor (V, 150-152). I;1 canon tra-

dnIt contenia la variant tenenda per tirnenda, no acceptada a l'edici6 de Friedberg

del Corpus juris canonici. Potser figurava aixf a ]es conipilacions candniques que

corrien per Catalunya. Muntaner (cap. 78), coin reniarca ]'editor, d6na el text Ilatf i

tanibe porta lenenda al nianuscrit mes autoritzat (igual fa l'ed. Lanz). En canvi porta
tirnenda l'ed. de ValCCncia. No se per que Coll i Alentorn din que el canon no es trot

literalment de ]'original, Ilevat la indicada variant. Menys encara, que la frase pu-

gui esser aideada sobre el passatge de Graciap. El canon Non solurn ille diu essencial-

ment : aPastoris sententia iusta sive iniusta sit timenda (var.: tenenda)., El mateix

editor transcriu a la seva nota aquest text del canon de Gracia en forma tan concisa

i iniperativa com Desclot.
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SANT VICENT FERRER : PAGINES ESCOLLIDES

l'actitud de la burgesia en aquesta giiesti6? La representava, Desclot? I la del

poble coma ? I ]a de la noblesa ? Cap noble no 6s esmentat pel seu nom entorn

del Rei quan aquest mori. t Eren tots partits amb l'Infant per a ]'empresa de

Menorca? Nom6s vagament son esmentats barons e cavaliers entre els circums-

tants. Desclot accentua la nota religiosa al darrer capitol. Com diu l'editor

(I, 98), els seus informadors foren eclesiastics. Potser, perb, tamb6 duia l'aigua

al seu molt.
Les nostres quatre grans croniques tenen una intenci6 vindicativa de la

polftica reial, ode la dinastica, si pensem en Muntaner. Eren del regim. ^ No hi

havia d'altres vetis ni d'altres programer en relacions joglaresques compostes

fora de la influencia de l'afalac o de la tonica propagandistica imposats per

les corts ? I)es del moment que 6s un fet 1'exist6ncia de tals relacions, b6 que

un tan fragmentari i tan feble ressb ens n'hagi arribat, tenim dret a preguntar-

nos-ho. Ja s6 que talc problemes no son purament literaris, perb tampoc no

ho son les croniques, i sempre, en els testimonis escrits del passat, hi cerquem

una interpretacio de la vida de llur temps.
Jordi RuB16

Pdgines escollides de Sant Vicent Ferrer. Selecci6 i anotacio per JOAN FUSTER.

Barcelona, Editorial Barcino, 1955. 96 pags. (CPB, CLXXII).

Dins la si^rie de volums de la CPB que posen a l'abast del lector modern

seleccions de les obres dels nostres escriptors classics, l'antologia de l'obra de

fra Vicent Ferrer, feta i anotada pel senyor Joan Fuster, 6s una aportaci6

reeixida.
En el proleg (pags. 5-12), 1'autor ens dona unes notes biografiques de

l'orador valencia, descriu els trets principals de la seva obra d'una manera

succinta peril Clara i ponderada, i, despr6s d'una nota bibliografica, exposa el

criteri seguit en la selecci6 dels textos. El problema del criteri a seguir en la
tria 6s veritablement basic en aquestes antologies de divulgaci6, d'una extensio
reduIda. Davant l'obra d'un actor que ens ha deixat textos relativament curts,

com os el cas de sane Vicent Ferrer, hi ha dos camins extrems : escollir textos
complets, la qual Cosa permet de fornir una idea mos exacta de l'escriptor en
conjunt, perb que sovint obliga a acceptar passatges de poc intcres i repeticions
formularies, o b6 triar fragments especialment interessants, que donen, perb,
una idea incompleta de l'obra. El senyor Fuster ha optat per una soluci6 de
compromis, creiern que encertadament. Aixf, ens dona dos sermons sencers,
molt suggestius, amb els quals el lector es pot fer una idea de 1'estructura de
les pr6diques vicentines. I a continuaci6 fa una selecci6 de passatges particu-
larment representatius, tot agrupant-los en quatre seccions : La predicaci6,
La reformaci6 moral, La mort i el judici i Exemplari. Hom pot aquirir d'aquesta
manera un concepte forsa complet del que 6s l'obra del sant valencia en allb
que t6 de valor actual i en allb que t6 de valor historic.

El text 6s basat en 1'establert pel canonge Sanchis i Sivera en les seves
dues principals edicions de sermons de sant Vicent,' i la grafia ha estat moder-

I. Quaresma de Sant Viccnt Ferrer predicada a Valencia 1 'any 14 13, Introdueci6,

notes i transcripci6 por JoSEP SANCHIS SIVERA ( Barcelona 1927) ; Sant VICENT FERRER,
Sermons, A cura de Jose SANCHIS SIVERA, vols. I ( 1932 ) i II (1934 ) ( ENC, sQrie B).
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